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DOHODA O NAROVNÁNÍ 
 

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 

TESCO SW a.s. 
se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc 

IČ: 25892533 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2530 

zastoupena: Josefem Tesaříkem, předsedou představenstva 

(dále jen jako "Účastník č. 1") 

a 

O2 Czech Republic a.s. 

se sídlem: Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022 

IČ: 60193336 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2322 

zastoupena: ……………………, …………………… představenstva 

(dále jen jako "Účastník č. 2") 

 

a 

 

Statutární město Přerov 

se sídlem: Přerov 2, Bratrská 709/34, PSČ 750 11 

IČ: 00301825 

zastoupeno: Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu ….. 

usnesení Zastupitelstva města Přerova č. ……… ze dne …….. 2018 

(dále jen jako "Účastník č. 3") 

 

(všichni dále též jako "Účastníci") 

 

 

tuto  

Dohodu o narovnání 

(dále jen jako „Dohoda“) 

 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

 

1. Pro účely odstranění jakýchkoliv pochybností Účastník č. 2 prohlašuje, a Účastník č. 1 

a Účastník č. 3 toto prohlášení berou na vědomí, že zápisem v obchodním rejstříku ze dne 

21.6.2014 došlo ke změně obchodní firmy Účastníka č. 2 z původního „Telefónica Czech 

Republic, a.s.“ na nově zapisovanou „O2 Czech Republic a.s.“ 

 

2. Účastníci uzavřeli dne 17.3.2014 smlouvu o dílo vč. zajištění servisu, kterou uzavřeli 

Účastníci č. 1 a č. 2  jako zhotovitelé na straně jedné a Účastník č. 3 jako objednatel na straně 

druhé. Předmětem této smlouvy byla povinnost zhotovitelů realizovat komplexní dodávku 
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integrovaného řešení pro přenos dat a informací v územní samosprávě města Přerova v rámci 

veřejné zakázky na služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 

Přerova“, jak je takto vymezené dílo blíže popsáno smlouvou o dílo v čl. I odst. 3.1-3.9. 

Mimo jiné byla předmětem díla též část označená jako „integrace agendových systémů“, jejíž 

podstatou bylo poskytnutí služeb zajišťujících vzájemnou provázanost a konsolidaci systémů 

provozovaných Magistrátem města Přerova a nově dodávaných systémů dle smlouvy o dílo. 

Ve spojitosti se smlouvou o dílo byly uzavřeny tři dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 

10.3.2015, Dodatek č. 2 ze dne 3.7.2015 a Dodatek č. 3 ze dne 14.9.2015 (to vše dále jen jako 

„Smlouva“). Na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikla při realizaci plnění mezi 

Účastníky vzájemná práva a povinnosti, která jsou k dnešnímu dni mezi nimi sporná 

v rozsahu dle čl. II. této Dohody. 

 

3. Účastníci shodně konstatují, že Účastníci č. 1 a č. 2 předali Účastníkovi č. 3 dílo dle 

Smlouvy dne 16.10.2015. Účastníci č. 1 a č. 2 se tedy ocitli v prodlení proti Smlouvou 

stanovenému termínu plnění (viz. čl. III odst. 1 Smlouvy) v období od 16.9.2015 do 

16.10.2015. S ohledem na vzniklé prodlení na straně Účastníků č. 1 a č. 2, Účastník č. 3 vůči 

nim uplatnil nárok na smluvní pokutu (dle čl. XI. odst. 1.2. Smlouvy) za 30 dnů prodlení v 

celkové částce 7.500.000,- Kč, a to výzvami k plnění ze dne 13.11.2015, resp. 20.4.2016. 

Účastník č. 1 nepovažuje nárok Účastníka č. 3 z titulu vyúčtované smluvní pokuty za prodlení 

s předáním díla za důvodný, když má za to, že k prodlení došlo v důsledku neposkytnutí 

součinnosti smluvního partnera na straně Účastníka č. 3 (společnost TOM – Computer s.r.o., 

se sídlem Praha 7 – Bubeneč, Sládkova čp. 476/3, PSČ 170 00, IČ: 60465832), resp. 

požadavky jeho pracovníků na zlepšení uživatelského komfortu při ovládání vytvářeného 

systému. 

 

4. Tato Dohoda je mezi Účastníky uzavírána s cílem efektivně a hospodárně vyřešit 

mimosoudní cestou veškerá práva a povinnosti včetně nároků vyplývajících ze Smlouvy nebo 

s touto Smlouvou jakkoliv souvisejících, které jsou mezi nimi na základě Smlouvy nebo 

v souvislosti s ní sporné, bez ohledu na to, zda jsou předmětem jakéhokoliv soudního či jemu 

obdobného řízení. Z tohoto důvodu se Účastníci dohodli na uzavření této Dohody o narovnání 

a vypořádání všech sporných či jakkoliv pochybných, v této Dohodě uvedených i 

neuvedených, práv a povinností vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to 

tak, že si budou plnit pouze závazky vzniklé na základě této Dohody.  

 

5. Účastníci prohlašují, že jsou k uzavření této Dohody, jakož i k plnění práv a 

povinností z této Dohody vyplývajících plně způsobilí, a že jim žádná zákonná překážka 

nebrání v jejím uzavření.   

 

 

II. 

Sporná práva a povinnosti 

 

1. Účastníci souhlasně prohlašují, že je mezi nimi ke dni podpisu Dohody sporné, která 

ze smluvních stran zapříčinila vznik prodlení vedoucí k pozdnímu předání díla. Vzhledem k 

této skutečnosti je mezi Účastníky proto rovněž sporný nárok Účastníka č. 3 na smluvní 

pokutu z titulu prodlení s pozdním předáním díla v celkové částce 7.500.000,- Kč, jak jej 

uplatnil opakovaně vůči Účastníkům č. 1 a č. 2. 

 

2. Spornost nároku na smluvní pokutu pak zakládají rovněž znalecké posudky, které byly 

Účastníky zpracovány. Jmenovitě pak znalecký posudek č. 384/2016 ze dne 10.6.2016, který 
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na základě objednávky Účastníka č. 1 zpracovala Pražská znalecká kancelář s.r.o, IČ: 

48910660,  a dále znalecký posudek č. 169-5/2016 ze dne 31.3.2016, který na základě 

objednávky Účastníka č. 3 zpracoval Ing. Jiří Kovář, soudní znalec v oboru elektronika a 

kybernetika, ve znění jeho dvou doplňků, prvního ze dne 19.5.2017 a druhého ze dne 

25.5.2018. 

 

 

III. 

Narovnání 

 

1. Účastníci se dohodli, že veškerá vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě 

Smlouvy nebo v souvislosti s ní, která jsou mezi Účastníky sporná či jakkoliv pochybná, ať už 

jsou v této Dohodě uvedená či neuvedená, se v plném rozsahu ruší a nahrazují se novými 

nespornými závazky Účastníků vymezenými v čl. III odst. 2 - 5 a čl. IV této Dohody. Na 

základě této výslovné dohody Účastníků se ruší zejména nárok Účastníka č. 3 vůči 

Účastníkům č. 1 a č. 2 na úhradu smluvní pokuty ve výši 7.500.000,- Kč podle čl. II odst. 1 

Dohody. 

 

2. Účastníci se v rámci zrušení veškerých sporných či jakkoliv pochybných práv a 

povinností vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať už uvedených či 

neuvedených v předchozím odstavci, jakož i pro účely dosažení právní jistoty budoucích 

vztahů, dále dohodli tak, že vůči sobě nebudou po podpisu této Dohody zahajovat žádná 

soudní, exekuční, správní či jiná obdobná řízení, jejichž předmětem by bylo uplatnění práva 

(nároku) jednoho z Účastníků ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať již v této Dohodě 

uvedeného nebo neuvedeného, zejména pak nároku na smluvní pokutu Účastníka č. 3 

uvedeného v čl. II odst. 1 této Dohody.   

 

3. Účastníci souhlasně prohlašují a jeden druhého ubezpečují, že vůči sobě nevedou 

žádná soudní řízení, rozhodčí, či jiná arbitrážní nebo správní řízení. Pokud i přes toto 

prohlášení Účastníků vyjde dodatečně najevo, že Účastníci mezi sebou vedou jakákoliv 

soudní řízení, rozhodčí, či jiná arbitrážní nebo správní řízení, zavazují se tato další soudní 

řízení, rozhodčí, či jiné arbitrážní nebo správní řízení bez zbytečného odkladu pravomocně 

ukončit zpětvzetím žaloby, návrhu na zahájení řízení, vyslovením souhlasu se zpětvzetím 

návrhu (žaloby) a vzdáním se náhrady nákladů řízení v souladu s účelem této dohody. Ten z 

Účastníků, který je v takovém řízení (sporu) žalobcem (navrhovatelem) oprávněným 

disponovat s předmětem řízení, zavazuje se nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu Účastník v 

opačném procesním postavení písemně sdělí, že takový spor či řízení probíhá, vzít v plném 

rozsahu žalobu (návrh na zahájení řízení), kterou toto řízení zahájil, zpět a současně se 

zavazuje po druhém z Účastníků nepožadovat náhradu nákladů řízení. Totožné povinnosti 

dopadají též na situace, kdy se v totožném procesním postavení nachází více účastníků než 

pouze jeden. 

 

4. Účastníci souhlasně prohlašují a tímto prohlášením se vzájemně ubezpečují, že žádný 

z nich ke dni podpisu této Dohody nepostoupil a po podpisu této Dohody ani nepostoupí ve 

prospěch jiné (třetí) osoby jakýkoliv nárok (nebo i jeho část) přímo vyplývající ze Smlouvy 

nebo se Smlouvou jakkoliv související, zejména nárok na smluvní pokutu uplatněný 

Účastníkem č. 3 specifikovaný v čl. II odst. 1 Dohody. 

 

5. Pro případ, že se kdykoliv po podpisu této Dohody ukáže prohlášení některého z 

Účastníků Dohody obsažené v odstavcích 2 až 4 tohoto článku Dohody jako nepravdivé a 
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Účastník, který je v procesním postavení žalobce, resp. navrhovatele, neučiní bez zbytečného 

odkladu opatření vedoucí k pravomocnému zastavení soudního (rozhodčího či jiného 

arbitrážního), exekučního či správního řízení a takové řízení nebude zastaveno, anebo neučiní 

opatření spočívající v opětovném nabytí postoupené pohledávky, je takový Účastník povinen 

nahradit Účastníkovi v opačném procesním postavení škodu, která mu v souvislosti 

s nesplněním povinnosti Účastníka, který je žalobcem či navrhovatelem toho kterého řízení, 

vznikla. Ukáže-li se prohlášení kteréhokoliv z Účastníků dle předchozího odstavce tohoto 

článku Dohody jako nepravdivé a z jakéhokoliv důvodu (ležícího i mimo schopnost jeho 

ovlivnění) nenabude již postoupenou pohledávku za druhým Účastníkem zpět, zavazuje se 

postoupenou pohledávku za druhým Účastníkem jejímu nabyvateli uhradit či jinak 

kompenzovat v totožné hodnotě a rozsahu. Nárok na náhradu škody je splatný do deseti (10) 

dnů od obdržení oprávněné a řádně zdůvodněné písemné výzvy k jeho zaplacení. 

 

 

IV. 

Založení nových závazků 

 

1. Účastníci této Dohody se výslovně dohodli, že veškerá vzájemná práva a povinnosti, 

která byla zrušena dle čl. III. odst. 1 této Dohody, nahrazují za účelem adekvátního 

ekonomického a právního nahrazení nároků dle čl. II této dohody v tomto článku popsanými 

novými nepochybnými a nespornými závazky.   

 

2. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 se vzájemně dohodli, že z nově založených závazků dle 

tohoto článku Dohody, bude zavázán výlučně Účastník č. 1. S tím Účastník č. 1 souhlasí a 

bere se všemi následky z toho plynoucími na vědomí, že z nově založených závazků dle 

tohoto článku Dohody je zavázán výlučně sám. Účastník č. 3 bere tuto dohodu Účastníků č. 1 

a č. 2 na vědomí.  

 

3. V souladu s odstavcem 1 a 2 tohoto článku této Dohody se Účastník č. 1 zavazuje 

poskytnout Účastníkovi č. 3 v rámci Smlouvy softwarové služby v rozsahu 138 hodin, jejichž 

obsahem bude plnění rozdílné do plnění dle čl. II odst. 1 Smlouvy [tj. poskytování technické a 

uživatelské podpory (servisu), včetně maintenance dle přílohy č. 1 (str. 60-63) Smlouvy a 

dle přílohy č. 7 Smlouvy]. 

 

4. Pro účely stanovení rozsahu plnění Účastníka č. 1 dle předchozího odstavce tohoto 

článku Dohody činí Účastníci nesporným, že cena jedné hodiny softwarové služby činí 

1.500,- Kč bez DPH.  

 

5. Účastník č. 1 se zavazuje poskytovat takto nově založené závazky dle tohoto článku 

Dohody Účastníkovi č. 3 počínaje prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž bude 

tato dohoda uzavřena, a to na základě konkrétně vznášených požadavků Účastníka č. 3 až do 

úplného vyčerpání rozsahu plnění dle odstavce 3 tohoto článku Dohody.  

 

6. Účastník č. 1 se zavazuje vést evidenci takto poskytovaného plnění pravdivě, 

přezkoumatelně a transparentně, a je povinen ji předložit Účastníkovi č. 3 ke kontrole 

kdykoliv na vyžádání Účastníka č. 3. 

 

7. Dojde-li na straně Účastníka č. 1 k fúzi, je takový Účastník povinen informovat o této 

skutečnosti Účastníka č. 3 a zajistit převod povinností z této Dohody na nástupnickou 

společnost. Vstoupí-li Účastník č. 1 do likvidace nebo bude vůči kterémukoliv z nich 
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zahájeno insolvenční řízení, jsou povinni o této skutečnosti informovat Účastníka č. 3 a 

vstoupit s ním do jednání za účelem zajištění splnění povinností dle této Dohody.  

 

 

 

V. 

Prohlášení o úplném vypořádání vzájemných sporných práv a povinností,  

odstoupení od Dohody  

 

1. Účastníci souhlasně prohlašují, že tato Dohoda o narovnání se dotýká všech sporných 

či jakkoliv pochybných, v této Dohodě uvedených i neuvedených, práv a povinností 

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní, včetně jakýchkoliv nároků z titulu 

bezdůvodného obohacení nebo náhrady majetkové škody či nemajetkové újmy, a že nabytím 

účinnosti této Dohody považují veškerá sporná a pochybná práva a povinnosti vzniklá ze 

Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, jak jsou v této Dohodě uvedená či v této Dohodě 

neuvedená, za zcela vypořádaná.  

 

2. Účastníci prohlašují, že s výjimkou závazků Účastníků č. 1 a č. 2 uvedených v čl. IV 

této Dohody, vůči sobě neevidují žádné další nároky, které by vznikly ze Smlouvy nebo by se 

Smlouvou jakkoliv souvisely, a které by v této Dohodě nebyly uvedeny (např. další nároky 

z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady majetkové škody či nemajetkové újmy či jiné), a že 

se vůči sobě jakýchkoliv dalších nároků, i těch v Dohodě výslovně neuvedených, podpisem 

této Dohody vzdávají.  

 

 

VI. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Nestanoví-li tato Dohoda jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zák. č. 89/2012 

Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Stane-li se kterékoliv ustanovení této Dohody neplatným, neúčinným nebo 

nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dohody 

neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dohody nebo 

okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od 

ostatního obsahu Dohody. Účastníci se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti či 

nevykonatelnosti této Dohody či její části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby 

taková neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby 

byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel této Dohody. Toto ujednání a závazky z něho pro 

Účastníky z toho plynoucí se považují za ujednání o smlouvě budoucí ve smyslu ust. § 1785 

a násl. občanského zákoníku. 

 

3. Účastníci výslovně vylučují možnost změny Dohody jinou, než pouze písemnou 

formou nesoucí vlastnoruční podpisy osob oprávněných zastupovat Účastníky. Veškeré 

takové změny a dodatky Dohody musí být provedeny s uvedením, že se jedná o dodatek k této 

Dohodě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem jejich 

podpisu Účastníky. Jakákoliv právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými technickými 

prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, nejsou způsobilé 

změnit tuto Dohodu a nepovažují se za změnu této Dohody v písemné formě. 
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4. Žádný z Účastníků není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této 

Dohody, jakož i tuto Dohodu jako celek, na třetí osobu.  

 

5. Účastníci č. 1 a č. 2 souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této Dohody a všech 

údajů uvedených v této Dohodě a jejich případných přílohách na webových stránkách 

Účastníka č. 3, v informačních a organizačních systémech Účastníka č. 3, v registru smluv a 

dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. 

6. Dohoda je sepsána ve 3 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

její paré. 

 

7. Účastníci prohlašují, že tato Dohoda obsahuje úplné ujednání Účastníků o předmětu 

této Dohody, že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, a že obsahu Dohody 

rozumí a jsou oprávněni zavázat se způsobem zde uvedeným, na důkaz čehož připojují níže 

své vlastnoruční podpisy. 

8.  Uzavření této Dohody bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho 

…………. zasedání konaném dne ……………….. 2018, usnesením č. ………………… 

(doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

 

 

V Olomouci dne ...........                          V Praze dne ...........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………….    ……………………………….. 

     za Účastníka č. 1 - Tesco SW a.s.             za Účastníka č. 2 - O2 Czech Republic a.s. 

 Josef Tesařík, předseda představenstva       ..................................................... 

 

 

 

 

V Přerově dne ...................... 

 

 

 

 

 

……………………………. 

za Účastníka č. 3 - Statutární město Přerov 

    Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora       

 


